REGULAMIN KONKURSU
Jak zmieniała się moja okolica dzięki Unii Europejskiej
Rozdział I
Założenia organizacyjne
§1
Organizatorami konkursu są: Punkt Informacyjny Europe Direct - Lublin oraz Europejski
Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw.
§2
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie, najciekawszego projektu, przygotowanego
samodzielnie przez uczestników konkursu, dotyczącego zmian, które zaszły w miejscu
zamieszkania uczestników dzięki Unii Europejskiej. Prace przygotowane powinny być w
formie krótkiego filmu.
§3
Celem konkursu jest edukacja młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na
temat tożsamości narodowej; pozytywnych i negatywnych aspektów jej wyrażania.
§4
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
z województwa lubelskiego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorami
Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu w
przypadku: złamania Regulaminu, niesamodzielnej pracy (plagiatu), zachowań
nieetycznych i sprzecznych z prawem lub podania nieprawdziwych lub niepełnych
danych.
§5
1. Zgłoszenia na specjalnie przygotowanych formularzach wraz z pracą można składać
osobiście w siedzibie PIEED Lublin lub wysłać pocztą na adres: Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct Lublin (ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin z dopiskiem: Konkurs „Jak
zmieniała się moja okolica dzięki Unii Europejskiej”
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2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.12.2017 (liczy się data wpływu)
3. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez jury.
Rozdział II
Przygotowania i przebieg konkursu
§6
1. Konkurs polega na przygotowaniu samodzielnej pracy która wyraża spostrzeżenia
uczestnika nt tego jakie zmiany zaszły w jego okolicy dzięki członkostwu Polski w UE.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.12.2017 r. podczas XVII Zjazdu Szkolnych Klubów
Europejskich, który odbędzie się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie.
3. Do Dyrekcji szkół organizator prześle informację o konkursie. Informacja zawierać będzie:
a) list przewodni;
b) regulamin konkursu;
c) formularz zgłoszeniowy.
Rozdział III
Ocena prac konkursowych
§7
1. Jury konkursu przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność pracy z tematem
b) oryginalną formę pracy
c) pomysłowość pracy
d) estetykę wykonanej pracy
2. Jury konkursu będzie składać się z 3 osób (przewodniczący Jury oraz dwóch członków
Jury), które będą reprezentować wszystkich organizatorów konkursu.
3. Jury może obradować w minimalnie dwuosobowym składzie.
4. Jury podejmie decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia
głos decydujący posiada przewodniczący Jury. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
5. Obrady Jury są tajne. Decyzja dotycząca zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona przez
Przewodniczącego Jury.
6. Jury nie musi uzasadniać swojego wyboru.
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§8
Osoby biorące udział w konkursie są proszone o podanie w formularzu imienia,
nazwiska, klasy, a także nazwy szkoły i miejscowości, w której dana szkoła się znajduje.
Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym
przez organizatorów konkursu.
Na formularzu zgłoszeniowym musi znajdować się podpis nauczyciela, opiekuna lub
dyrektora szkoły potwierdzający prawdziwość danych oraz pieczęć szkoły.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: europedirectlublin@europe-direct.lublin.pl lub pod nr tel. +48 530228477. Osobą do kontaktu
pozostaje Monika Drąg.
Prace przesłane przez uczestników nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania materiały
konkursowe przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do wykorzystania w części lub w całości treści nadesłanych prac.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
Rozdział IV
Nagrody
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§9
Laureat pierwszego miejsca otrzyma od organizatora Konkursu tablet i drobne gadżety.
Laureat drugiego miejsca otrzyma plecak, grę i drobne gadżety.
Laureat trzeciego miejsca otrzyma grę i drobne gadżety.
Pozostali laureaci konkursu otrzymają od organizatora drobne nagrody rzeczowe.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Nagrody nie podlegają wymianie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 10
Za zmiany wynikające z przyczyn niezależnych organizatorzy nie odpowiadają.
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